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งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองหัวหิน
กองวิชาการและแผนงาน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
สถานที่ : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลเมืองหัวหิน
อาคารเก่า ชั้น 1
โทรศัพท์ : 0 3251 1047 ต่อ 101
เว็บไซต์ : www.huahin.go.th

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ราชการกาหนด)
เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมือหัวหิน จัดตั้งขึ้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของของเทศบาลเมืองหัวหิน แก่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน
ภาครั ฐ และเอกชน ตามพระราชบั ญญัติข้ อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมี คณะกรรมการกากับดูแลและ
เจ้ าหน้ า ที่ป ระจ าศูน ย์ ฯ คอยให้ บ ริ การ นอกจากนี้ ยัง เป็นศูน ย์กลางให้ บริการและแลกเปลี่ ยนข้อมูล ที่จาเป็ นต่อการ
บริหารงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตลอดจนให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ประชาชน ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบออนไลน์
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้รู้” (rights to Know) ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนสามารถใช้สิทธินั้นได้ตามกฎหมาย โดยมีสาระสาคัญมีดังนี้
1. ในการขอคาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540
2. สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู
ขอสาเนา หรือ ขอสาเนาที่มี คารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได้
3. สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ นอกจากข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือ ที่จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว
4. สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสั่ง ไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
ลบข้อมูลข่าวสารนี้
5. สิทธิในการดาเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความ สามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม
6. สิทธิในการร้องเรียน เมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลที่กาหนดไว้ ให้ประชาชนตรวจดู ไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือ เห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร
7. สิทธิในการอุทธรณ์ เมื่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หรือ มีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้าน
ของผู้มีประโยชน์ได้เสีย หรือ ไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ลบข้อมูลข่าวสาร ตามที่มีคาขอ
โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองหัวหิน ได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการ/ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ไว้ให้ประชาชนได้สืบค้นภายในศูนย์ฯ และเว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหิน www.huahin.go.th หน้าเพจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภายใต้ข้อกาหนดของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดังนี้

-2มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินการ
7(2) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้
มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่ างน้อยตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด (ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู ) ได้แก่ ต้องจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยสะดวก ต้อง
จัดทาดัชนีหรือรายการข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอสาหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง
ฯลฯ ในการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูนี้ กฎหมายได้กาหนดให้ประชาชนมีสิทธิขอสาเนา หรือขอสาเนาที่มี
คารับรองถูกต้อง ด้วย ข้อมูลข่า วสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (public
inspection) อย่างน้อยที่สุดตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่
9(1) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
9(4) คู่ มื อ หรื อ ค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบถึ ง สิ ท ธิ ห น้ า ที่ ข องเอกชน
9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
9(6) สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทาบริการสาธารณะ
9(7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อ
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหา
ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามที่ขอ โดยกาหนดเป็นหลักปฏิบัติว่า ถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคา
ขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูล
ข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามวิธีนี้ มีลักษณะเป็น
การจัดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นกับความต้องการของแต่ละคน จึงอาจถือได้ว่าเป็น
การจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะราย หน้าที่ ในการเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
เป็นการเฉพาะรายนี้ แตกต่างจาก 2 วิธีแรก ซึ่งมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ต้องนามาเปิดเผย
โดยนาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และข้อมูลข่าวสารประเภทใด ที่จะต้องนามาเปิดเผยโดยการจัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ตลอดเวลา

การรับเรื่องร้องเรียน : ศูนย์ดารงธรรม 1132 หรือเว็บไซต์ www.huahin.go.th
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ขั้นตอน ระยะการให้บริการ และเอกสารหลักฐาน
1. ผู้ยื่นคาขอข้อมูลข่าวสาร กรอกคาร้องตามแบบคาร้องขอข้อมูล (ขส.1)
2. ยื่นแบบคาร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 (กรณี
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ไม่อยู่ในห้อง ให้โทรศัพท์ติดตามทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงไว้บริเวณบอร์ดโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ภายในห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
3. เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ลงทะเบียนรับ ตรวจสอบคาขอข้อมูลข่าวสารและเอกสารหลักฐาน
4. เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์เสนอความเห็นในแบบคาร้องต่อหัวหน้าศูนย์ฯ
5. หัวหน้าศูนย์พิจารณาข้อเสนอของเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
กรณีเป็นข้อมูลที่สามารถอนุญาตให้เปิดเผยได้
1. หัวหน้าศูนย์มอบหมายผู้รับผิดชอบให้บริการสืบค้นข่าวสารตามแบบคาร้อง
2. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทาการสืบค้นข่าวสาร
3. เมื่อเจ้าหน้าที่สืบค้นข่าวสารได้แล้ว ให้แจ้งผลต่อผู้ยื่นคาขอ กรณีต้องเสียค่าธรรมเนียม ให้ผู้ยื่นคาขอทาการชาระ
ค่าธรรมเนียมที่ห้องกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ แล้วให้สาเนาใบเสร็จรับเงินแนบคาร้องเป็นหลักฐาน ก่อนส่งมอบ
ข่าวสารให้กับผู้รับบริการ (กรณีไม่สามารถสืบค้นได้ในทันที ให้แจ้งผู้ยื่นคาร้องทราบเพื่อนัดหมายให้มารับข้อมูล
ข่าวสาร หรือรับทราบผลการสืบค้น อย่างช้าภายใน 7 วัน)
4. เจ้าหน้าสืบค้นข่าวสารมอบเอกสารที่สืบค้นได้ให้แก่ผู้รับบริการ พร้อมแจ้งให้ลงนามรับข่าวสารในแบบคาร้อง
5. เจ้าหน้าที่สืบค้นรายงานผลการปฏิบัติในแบบคาร้อง แล้วส่งกลับเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์เก็บรวบรวม
กรณีเป็นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่แน่ใจว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่
1. หัวหน้าศูนย์เสนอแบบคาร้อง ให้คณะกรรมการกากับดูแลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทราบและพิจารณา/วินิจฉัย
2. คณะกรรมการกากับดูแลศูนย์ฯ แจ้งผลการพิจารณา/วินิจฉัย แก่หัวหน้าศูนย์ฯ ภายใน 7 วันทาการ
3. หัวหน้าศูนย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องขอทรายผลภายใน 7 วัน หรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลข่าวสารให้กับผู้รับบริการ ตามขั้นตอนกรณีผลการพิจารณาอนุญาตให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้
เอกสารหลักฐาน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นทีแ่ สดงตัวตน ทีร่ ะบุเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ค่าธรรมเนียม 1. ค่าพิมพ์สาเนาเอกสารทางคอมพิวเตอร์(เฉพาะขนาด A4) ขาวดา หน้าละ 5 บาท พิมพ์สี แบบอิงค์เจ็ท
หน้าละ 15 บาท พิมพ์สีแบบเลเซอร์ หน้าละ 20 บาท
2. ค่าถ่ายสาเนาเอกสาร(เฉพาะขนาด A4) หน้าละ 1 บาท /ค่าถ่ายสาเนาเอกสารที่มีคารับรอง หน้าละ 2 บาท
3. ค่าสาเนาลงแผ่นซีดี แผ่นละ 40 บาท ดีวีดี แผ่นละ 80 บาท
หมายเหตุ กรณี ที่ผู้ ข อเอกสาร เป็ น ผู้ มีร ายได้ น้ อ ยหรื อมี วั ต ถุป ระสงค์ ใ นการน าข้ อมู ล ไปใช้ เ พื่อ เป็ น
สาธารณะประโยชน์ อาจพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดอัตราค่าธรรมเนียมตามควรแก่กรณี
ระยะเวลาแล้วเสร็จ การเสนอและพิจารณาคาร้อง 10–15 นาที
การสืบค้นข่าวสารที่เปิดเผยได้ 15-30 นาที หรือภายใน 7 วัน แล้วแต่ความยากง่ายของการสืบค้น
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-4ขั้นตอนการให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ประชาชน
1. ผู้รับบริการลงบันทึกขอใช้บริการโดยระบุชื่อเว็บไซต์และเหตุผลในการขอใช้พอสังเขป ในสมุดบันทึกการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2. เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ พิจารณาคาขอ และเปิดสัญญาณให้บริการอินเตอร์เน็ต
เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาให้บริการ

45 นาที/ครั้ง กรณีระยะเวลาไม่เพียงพอในการใช้บริการ ให้บันทึกขอใช้บริการใหม่ต่อไปได้แต่
ไม่เกิน 1 ครั้ง
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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